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ZAPISNIK
14. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 27.
septembra 2012 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Liljana Bošnjak
2. Marta Bregar
3. Martin Cvetko
4. Marko Čuden
5. Marjan Dolinšek
6. Igor Gabriel
7. Marko Goršič
8. Breda Jesenko
9. Slavko Jesih

10. Peter Kraljič
11. Janko Prebil
12. Polona Raušl
13. Miran Repar
14. Jernej Rogelj
15. Damjan Rus
16. Jožef Selan
17. Zdenko Zalar
18. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Gregor Fefer – član Nadzornega odbora
3. Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
4. Peter Lovšin – urbanist
5. Vesna Novak – Radio 1 Orion
6. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Trenutno je prisotnih 17 svetnikov, seja je sklepčna. Manjkajoči svetnik se bo seji morda
pridružil v nadaljevanju, ker nismo prejeli opravičila.

AD 2
Potrditev zapisnika 13. redne seje
Metod Ropret – župan
Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal:
SKLEP 116:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 13. redne seje z dne 14.6.2012.
Izid glasovanja:
ZA:
17

PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Imamo gosta, ki bo predstavil lokalni energetski koncept. Predlaga, da se točko lokalni
energetski koncept premakne takoj za potrditev dnevnega reda.
Marko Goršič – svetnik
Ima predlog, da se 15. točka ne obravnava, ker ni zakonskih obveznosti.
Metod Ropret – župan
Umik se mu ne zdi primeren, lahko bi opravili vsaj razpravo, tudi če se odločimo tako ali
drugače. O zadevah bomo glasovali:
SKLEP:
Točka dnevnega reda 7 – Lokalni energetski koncept se premakne pod točko 4.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP:
Točka 15 - Vračilo plačanih rezervacij staršem Občine Brezovica pri zasebnem ''varstvu
otrok Sončki'' se umakne iz dnevnega reda.
Izid glasovanja:
ZA:
7
PROTI:
8
Sklep ni bil sprejet.
Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Lokalni energetski koncept Občine Brezovica;
5. Pobude in vprašanja;
6. Predlog odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2013 in 2014;
7. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Brezovica in opravljenih
prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2012;
8. Obravnava pobude za manjšo širitev območja stavbnih zemljišč v Občini Brezovica;
9. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev
Brezovica;
10. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2012;
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11. Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov;
12. Volitve članov Državnega sveta;
13. Pooblastilo županu za odobritev obročnega odplačevanja;
14. Pooblastilo županu za sklenitev pogodb za financiranje nakupa zemljišč v letu 2013 in
2014;
15. Vračilo plačanih rezervacij staršem Občine Brezovica pri zasebnem ''varstvu otrok
Sončki''.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.
* Seji se je pridružil Peter Kraljič

AD 4
Lokalni energetski koncept Občine Brezovica
Marko Čuden – podžupan
LEK Občine Brezovica so obravnavali že na pomladanski seji, kjer so določili rok za
pripombe. Do navedenega roka ni bilo nobenih pripomb. Gradivo so ponovno obravnavali na
Odboru za komunalo in ga posredujejo v potrditev občinskemu svetu.
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Prihaja v vlogi pripravljavca LEK-a Občine Brezovica. Predstavil bo čemu je LEK namenjen
in kaj to je. Izhodišča in zahteve določa zakonodaja. LEK je potreben, ker je država sprejela
akcijski načrt o obnovljivih virih energije, do leta 2020 naj bi sami zagotovili 25 %. Vsaka
občina mora prispevati svoj delež, da bodo cilji doseženi. Namen je osveščanje o učinkoviti
rabi energije ter nižanje stroškov energije. Osnovni cilj dokumenta je pregled stanja v občini
na področju energije. Dokument se pripravi za obdobje 10 let, po petih letih ga je potrebno
dopolniti. Nekdo mora zadeve izvajati – bodisi lokalna energetska agencija ali se v okviru
občine uvede energetski upravljavec. Občina je dolžna poročati ministrstvu vsako leto o
stanju in napredku. Cilje je moč doseči, če so prisotne naravne danosti, drugače je možno cilje
dosegati s sosednjimi občinami. Pri pripravi LEK-a je bila pripomba, da bi se čim več
uporabljal zemeljski plin. Sicer je plin kakovostno gorivo in najboljše izmed fosilnih goriv.
Novela energetskega zakona določa, da kjer ni možnosti priklopa na plinovod, je potrebno
uporabljati obnovljive vire energije. To so v LEK-u upoštevali in je predlog, da se v Podpeči
in na Rakitni izvede daljinsko ogrevanje. Najprej se analizira stanje, da se ugotovi šibke
točke. Potem se izpeljejo ukrepi oziroma cilji. Naredi se akcijski načrt, LEK se sprejme na
občinskem svetu. Nato se ga izvaja in o temu poroča. Z zbiranjem podatkov so težave. Včasih
so bili podatki prosto dostopni, sedaj so zavarovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Zato so odvisni od občine in prebivalcev. Država zahteva načrt za vsako leto v desetletju,
kako se bodo zadeve razvijale. Problem je tudi osebni interes in osveščenost. V tej občini je
bil odziv kar dober, nazaj so dobili kar nekaj vprašalnikov. V občini kurilno olje uporablja
dobri dve tretjini ljudi, tako je tudi v Sloveniji. Lesa je za četrtino. Na podlagi teh številk je
potrebno določiti, kako bo delež obnovljivih virov naraščal, da bo dosežen cilj. Problem v
Sloveniji predstavlja poraba toplote. Če porabimo veliko energije za ogrevanje, to pomeni, da
so hiše slabo izolirane in imajo veliko energetsko število. To se v neki meri vidi iz leta
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izgradnje ter iz anket. Številka je približno 200kWh na kvadratni meter, kar je na nivoju
Slovenije in je to potratno. Za izboljšave je velik potencial. Eden od virov je hidroenergija, ki
jo je možno pridobivati na reki Zali. Delno je izkoriščena, hidroelektrarna ima 90 kW moči.
Potencial je do 500 kW. Ukrepi so zamenjava stavbnega pohištva, izolacija. Z mehkimi
ukrepi se da prihraniti kar nekaj energije. Javne stavbe naj bi utirale pot vsem drugim in
kazale dober zgled. Z investicijskimi ukrepi se da prihraniti tudi 50 % energije. V občini
Brezovica je razmeroma majhen potencial hidroenergije, največji je potencial lesne biomase –
izkoriščeno naj bi bilo okoli 42 % možnega poseka. Pri novogradnjah je potrebno upoštevati
nove standarde – nizkoenergijska gradnja. Potencial sonca je v Sloveniji velik, približno 15 %
– 20 % večji kot v Nemčiji, ki je vodilna na področju sončnih elektrarn. Vetra v občini ni
dovolj. Nekaj lahko pripomore tudi občina s promocijo in spodbudo občanov. Pri kurilnem
olju gre v tujino velik del plačanega denarja. Pri biomasi denar ostane doma. Predstavil je
primer Goesinga, ki je lociran ob madžarski meji. Tam je sedaj evropski center obnovljivih
virov energije, tja hodijo iz cele Evrope. Leta 1991 so izračunali, koliko denarja porabijo za
energijo in gre ta denar v tujino. Vprašali so se, kaj narediti, da bi denar ostal doma. Leta
2005 so vse potrebe po energiji pokrivali iz obnovljivih virov. Bistven element je sedaj
izobraževanje drugih. Ukrepi učinkovite rabe niso samo strošek ampak so tudi priložnost za
gospodarski uspeh.
Slavko Jesih – svetnik
Jasno nam je, da študijo potrebujemo za kandidaturo za sredstva. Zanima ga, koliko je študija
stala. Ima nekaj pripomb. Problem je z zajemom podatkov, kot je že povedal gospod. Študije
so drage in netočne. Glavnina podatkov se nanaša iz popisa leta 2002. Težko je pripraviti
dobro študijo iz starih podatkov. Preplačujemo drage študije. Dovolj bi bilo takšno
predavanje, kot je bilo sedaj in to ne bi toliko stalo. Zajem podatkov od prebivalcev je težak.
Zajete niso vse javne ustanove – najbolj potratne ni zasledil – gre za presostatični balon.
Podatke o porabi so na občini verjetno dobili. Druga opazka je, da smo na prejšnji seji sprejeli
sklep o plinifikaciji in priključevanju na zemeljski plin. Bolje bi bilo, da bi prej slišali te stvari
in potem to izvrševali. Tretja pripomba je, da manjka bistvena stvar pri sklepu. Manjka
institut energetskega upravljavca. V sklepu je to napisano. Kako bomo to implementirali in
kdo bo za to skrbel pa ni navedeno. Pričakoval bi, da bi odbor sledil bistvenim zadevam.
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Računal je, da bodo zadevo predstavili vsaj kakšno leto prej. Začeli so leta 2010, podatkov ni
bilo in se zadeve ni dalo izpeljati. Glede cene se strinja, kolikor je neuporabno je vsak evro
preveč. Primerljiva študija za Ivančno Gorico je stala trikrat toliko. Sami ne morejo namesto
občine peljati stvari naprej. Podatkov ne morejo pridobiti, včasih so jih lahko dobili za vsako
stanovanje. Tega se ne da več dobiti, v kolikor nekdo tega ne pove prostovoljno. Za 10.000 €
ne morejo vsakega obiskati in narediti ankete. Glede plina meni, da je občinski sklep v redu.
Zakon določa, da se ne more prepovedati obnovljivih virov energije.
Metod Ropret – župan
Zanima ga, na kakšen način so druge občine rešile energetsko svetovanje. To bi bil nek korak
naprej. Posnetek stanja sedaj imamo. Potrebno je energetsko svetovanje tako za javne zgradbe
kot zasebne.
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Obstaja ENSVET, to je energetsko svetovanje za občane. Projekt vodi ZMRK iz Ljubljane.
Ne ve kakšna je procedura, verjetno je možno dobiti svetovalca tudi na Brezovico. Ta
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svetovanja so brezplačno na voljo uporabnikom. Dobro bi se bilo obrniti na ENSVET in se
pogovoriti, kako se zadeva odpre in kakšne so možnosti.
Metod Ropret – župan
Mogoče bi nekoga imeli tukaj enkrat mesečno. Kar nekaj ljudi je v dilemi, kako sanirati hiše
in katere energente uporabljati. Inštalaterji hvalijo vsak svoje in ne veš pri čemu si.
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Ponekod so že ugotovili, da se izplača imeti nekoga, da za te zadeve skrbi. Že s spremljanjem
porabe se doseže, da se ta zmanjša.
Marjan Dolinšek – svetnik
Meni, da gospod stvari jemlje na lahek način. Za plinsko omrežje so nekateri proti. Ljudem je
to potrebno objasniti. Vedno več je brezposelnih. Nimamo še kanalizacije. Plin se lahko
pripelje po vseh ulicah, vendar imajo nekateri nove peči. Ni garancije, da Rusi ne bodo
ustavili dobave plina. Treba je biti pošten in ne zavajati ljudi.
Igor Gabriel – svetnik
Strinja se z gospodom Jesihom. Problem je, kako bomo mi te stvari izvajali. Tudi gospod
Dolinšek je želel povedati, da bi morala občina k projektom pristopiti in v določenih pogojih
v naprej povedati, kakšnih virov energije se lahko nadejamo. Podpeč se navaja kot idealna
lokacija za daljinsko toplotno ogrevanje. Občina bi morala imeti nekoga, ki bo peljal ta
projekt naprej in bi dal ljudem vedeti, naj ne obnavljajo kotlov ampak naj se pripravijo na ta
način. To je bistven preskok, ki ga bo morala občinska uprava izpeljati, drugače bo to ostalo
samo na papirju.
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Za uporabo lesa v energetske namene je zelo pomemben odjem. Potrebno je preveriti, če je ta
možnost izvedljiva. Možnost obstaja, v okolici je les, zadevo pa je potrebno še izračunati. Ni
rečeno, da je to dejansko primeren kraj.
Metod Ropret – župan
Preden bomo investirali v plinovod preko Stržena, se bomo morali odločiti in ozreti okoli
sebe, če imamo investitorja za daljinsko ogrevanje. Za plinovod investitorja imamo, bremena
za toplovod ne more nositi občina. Videti moramo, če imamo alternativo in se potem odločiti
za eno opcijo. Kar zadeva omrežij imamo na voljo samo Energetiko. Do takrat, ko se bo
gradila kanalizacija na tem območju, moramo vedeti, kaj položiti v zemljo.
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Ko se bo urejala kanalizacija, je smiselno izvesti daljinsko ogrevanje, ker bo strošek veliko
manjši. Tudi na področju ogrevanja z lesno biomaso se pojavljajo ponudniki, ki zadevo
izvedejo in prodajajo toploto, praktično brez investicije ali samo delom.
Marko Goršič – svetnik
Zadeve so krasne, neko kurišče na lesno biomaso in potem ogrevanje okolice. V bližnji
okolici se je izkazalo, da je to zaradi mentalitete neizvedljivo. V Borovnici so imeli projekte
praktično pripravljene, pripravila jih je skupina zbrana okoli inovatorjev. Vedeti se mora, ali
se bodo vsi priključili ali se jih polovica ne bo. Občina je samo pomožni faktor. Preseneča ga,
da nihče ne ve, da je podjetje ENSVET na Prešernovi cesti in da vsako leto objavljajo razpise
za sofinanciranje raznih projektov. Objavljajo tudi zadeve, ki se tičejo večjih projektov. Kar
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se tiče Goesinga, bi ga lahko imeli tudi v Sloveniji, če bi država razumela, da se splača na
dolgi rok te zadeve sofinancirati. Že pri nakupu varčne žarnice se vidi, kako visok davek je.
Uporaba obnovljivih virov dolgoročno pomeni neodvisnost od tuje energije. Država bi morala
prispevati znaten delež sredstev in bi zadeva tekla tudi pri posameznikih. Politično lobiji si
delajo kratkoročni dobiček, na dolgi rok pa se država siromaši. Bioplin je krasna zadeva,
naveden je tudi v LEK-u. Vendar smo še tistemu, ki je želel zgraditi bioplinarno, z našo
pomočjo to preprečili. Ne se sprenevedati, bioplina ne bomo imeli in ga lahko mirno črtamo,
ker bodo sosedje imeli civilne iniciative in bodo vse to sesuli. Študija je lepa, zajema veliko
stvari, če jo je kdo prebral, je izvedel veliko novega. Boji pa se, da ni bila niti prebrana.
Slavko Jesih – svetnik
V marsičem se strinja z gospodom Goršičem pa ne popolnoma, ker je sam večni optimist.
Zelo se strinja z gospodom Gabrielom. Zadevo oba poizkušata spraviti v pravo smer. Res je
država mačehovska, vendar imamo občino. Marsikatera sredstva se da pridobiti, tudi
nepovratna. Vendar mora občina k temu aktivno pristopiti. Marsikaj se da narediti. Tak
primer je v KS Vnanje Gorice. S tem ko so se menjale svetilke javne razsvetljave za varčne,
so edini v občini od KS-jev, ki so pod priporočljivo porabo energije za osvetljevanje. Za te
zadeve je potrebno nekoga zadolžiti – ali JKP ali se nekoga zaposli. Pogreša koga bomo
predvideli v ta namen, kar je bistveno. Ne želi si, da od študije ne bi nič imeli. Potrebno jo je
spraviti v življenje. Študija ima določene pomanjkljivosti, ni pa vse zanič. Podatki so res stari,
slika je boljša, kot je prikazano. Sedaj je veliko novogradenj, ki so veliko bolj varčne. Nekdo
v občini bi moral brati razpise, svetovati občanom, promovirati, delati izboljšave… Ne ve, če
je občinska uprava v takšnem obsegu sposobna to delati. Morda bi se s tem ukvarjala kakšna
javna ustanova.
Metod Ropret – župan
Dejstvo je, da v zdajšnji sestavi nimamo kadra niti ustreznega znanja. V rebalansu se lahko
predvidi sredstva in se potem nekoga zaposli ali pridobi zunanjega sodelavca. Naj se odbor
okoli tega opredeli in v svojem delu proračuna pripravi sredstva.
Jožef Selan – svetnik
Zanima ga, če sprejem LEK-a občino s čim obvezuje. Ali smo zavezani v določenem roku
izvesti, kar v dokumentu piše? Ali nam bo to letos in prihodnje leto prineslo kakšen dodaten
strošek?
Matjaž Grmek – Agencija za prestrukturiranje energetike
Načeloma je občina zavezana. Do sedaj še nobeno poročilo iz občine, ki ni dosegalo ciljev, ni
bilo sankcionirano. Problem je, ker se vse stvari jemlje kot strošek. Te zadeve se splača
narediti. Delali so študijo za Borovnico in tudi druge, vendar se zadeve še zdaj ne odvijajo.
Več kot propagirati in delati študije ne morejo. Ljudje morajo zadeve sprejeti.
Marko Čuden – podžupan
Nekaj dni nazaj je bil objavljen razpis 52 milijonov € nepovratnih sredstev za financiranje
zgradb v 100 % lasti občine. Naredil se je že izbor zgradb, za katere bi kandidirali. Jutri bo že
sestanek s potencialnimi pripravljavci vloge. Ponudnikov je veliko. Predviden nabor je: Dom
krajanov Vnanje Gorice – fasada in izolacija podstrešja, zadružni dom Notranje Gorice –
izolacija podstrešja, zdravstveni dom Podpeč – fasada, dom krajanov Podpeč – izolacija
fasade in podstrešja, vrtec Podpeč – izolacija fasade, OŠ Preserje – obnova kotlovnice in
fasade ter MKZ Rakitna – menjava oken. Vrednost bi bila okoli 500.000 €. Prvi pogoj za
razpis je sprejet LEK.
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Metod Ropret – župan
Bil je na sestankih, kjer je bilo 30 predstavnikov občin. Prav vsi se prijavljajo na ta razpis.
Verjetno se bo prijavilo veliko občin, ko se bo sredstva razdelilo, bo vsak dobil zelo malo.
Slavko Jesih – svetnik
Če bi bilo gradivo pravilno pripravljeno, vprašanje gospoda Selana ne bi bilo potrebno.
Finančne posledice niso navedene pri sklepu. Teh sklepov brez finančnih učinkov je še več.
Prosi, da se pripravljavci gradiva držijo tega.
Martin Cvetko – svetnik
Na razpis se naj prijavlja samo zgradbe, ki še niso za podreti in so statično v redu. Za Vnanje
Gorice je bilo enkrat rečeno, da se lahko vse skupaj podre.
Metod Ropret – župan
Doma se vsi poizkušamo racionalno obnašati. Tudi v občini se da na temu verjetno kar nekaj
prihraniti. Sprotne aktivnosti se peljejo – na primer menjajo se žarnice. Na glasovanje je dal:
SKLEP 117:
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Lokalni energetski koncept Občine Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Neprijetna informacija je glede kanalizacije na Rakitni. Načrtovan obseg sredstev je bil
presežen, zato so bili prisiljeni projekt predčasno prekiniti. Kanalizacija je zgrajena, ni pa
položen asfalt. Projekt je sofinanciran in lahko samo omejeno presega razpisano vrednost.
Zato nadaljevati ne smejo in so v skladu z zakonom izvedli razpis za asfaltiranje. Razpis je
skoraj končan, opravljeno je bilo odpiranje in tečejo pritožbeni roki. Ceste bodo nato do zime
asfaltirane. Tudi v Radni bodo ceste do zime asfaltirane, najprej z grobim asfaltom, spomladi
pa še fina dodelava. Za čistilno napravo in kanalizacijo v Vnanjih in Notranjih Goricah smo
od ministrstva končno dobili še zadnjo zeleno luč, da bomo lahko šli v razpis za izbiro
izvajalca. S strani EU bo projekt sofinanciran v višini 8,5 milijona €. Občina bo k temu
morala dodati približno 1,5 milijona € in založiti DDV, ki se vrača. Razpis bo takoj objavljen.
Glede na trenutne razmere v gradbeništvu je za pričakovati, da bo prijav veliko in posledično
bo verjetno kar nekaj pritožb. Zima se bo izkoristila, da se bo do pomladi izbralo izvajalca.
Tudi pri kanalizaciji za Podpeč se stvari premikajo. Bilo je kar nekaj sestankov na to temo.
Vseh 5 občin v projektu je imelo do danes rok za potrditev študije upravičenosti. Nam od
skupne vrednosti 36 milijonov € pripada približno 16 milijonov €. Naš projekt je v tej zgodbi
daleč največji in tudi upravičen, saj že imamo gradbeno dovoljenje. Po zadnjih informacijah
je sredstev tudi v tej perspektivi še nekaj na voljo. Postopek naj bi bil zaključen nekje do maja
prihodnje leto. V zadnjem obdobju gredo postopki hitreje kot prej. Morda bo kandidatura
speljana prihodnje leto, za sredstva nas bodo uvrstili za 2013/14/15. Glede cest je ključni
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problem v občini krožišče v Podpeči. Tisti, ki se vozijo mimo gradbišča vidijo kakšna je
situacija. CPL je v težki situaciji, v kateri lahko berete dnevno. Prav veliko rešitev nam ni
ostalo. Direkcija za ceste ima podpisanih 38 pogodb s CPL, vsa gradbišča stojijo. Danes je bil
podpisan aneks, da so podizvajalci prevzeli dela na tem odseku – pod istimi pogoji in v rokih,
ki so bili že dogovorjeni. Bila je bojazen, da bi bil nov razpis in pred pomladjo del ne bi
nadaljevali ter da za pogodbeno ceno tega krožišča ne bi več naredili. Z današnjim aneksom
ni več dilem in s ponedeljkom bodo z deli nadaljevali podizvajalci. Do zime bodo končali do
odcepa za Črno vas. Dela se ne morejo zaključiti na mestu, kjer niso uspeli pridobiti zemljišč
– to se bo uredilo spomladi. Krožišče bo v grobem asfaltu urejeno do zime. Dobili smo
gradbeno dovoljenje za prizidek ambulante k Domu krajanov v Vnanjih Goricah. Gre za
manjši prizidek, okoli 60 kvadratnih metrov. Razmere v katerih delata zdravnici so res
nemogoče. Enostavno tako ne gre več naprej. Sredstva so zagotovljena v proračunu. Bolj
slaba novica je glede zadružnih domov. Zadnjič smo dobili pravnomočno sodbo na drugi
stopnji, da domova pripadata nam. Nasprotna stran se je odločila, da toži državo pred
Upravnim sodiščem. Kako se bo zadeva razpletla ne ve, je pa enkrat že bila tožba na
Upravnem sodišču za zadružni dom v Horjulu in razsodba je bila, da dom ostane Občini
Horjul. Upa, da bo obveljala takšna pravna praksa tudi v našem primeru. Danes je bila
podpisana pogodba za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki na Barju. Bilo je kup
komplikacij pri izbiri izvajalca. Izbran je bil Strabag, cena je okoli 112 milijonov €. Nek delež
sredstev bomo morali dodati tudi mi. S tem bomo eden izmed šest solastnikov objekta. 72
milijonov € je pri tem tudi evropskih sredstev. V oktobru bo šel v Bruselj, povabljen je bil na
konferenco, kjer bo predstavil naš koncept javnega prometa. Bili smo izbrani kot ena izmed
občin v Sloveniji, ki se je tega med prvimi lotila in to tudi precej dobro rešila. Smo tik pred
občinskim praznikom, vsi svetniki so vabljeni, da se v čim večjem številu udeležujejo
prireditev ob prazniku.
Marko Goršič – svetnik
Poslal je predlog, da bi se sestali na seji v njihovi KS in se spotoma zapeljali po njihovih
cestah. Pričakoval je, da bo odgovor, da nimajo dvorane za snemanje ipd. Vseeno bi se lahko
zapeljali z avtobusom in imeli potem sejo v Modri dvorani. Žal ni dobil odgovora, šele v
gradivu za sejo piše, da se je sklicatelj odločil, da se s tem ne strinja. Isti izvajalec kot v
Podpeči je imel že polno težav pri izgradnji Podpeške ceste. Tudi v Notranjih Goricah ni šlo
tako, kot bi moralo. Ko so se začele težave v Podpeči bi morali iti na DRSC in udariti po mizi.
Čeprav je država glavni investitor to ni na nivoju države, ker imamo probleme mi. Glede
črnovaške ceste je bilo rečeno, da bo seja Holdinga in bo tam izpostavljen problem, da je
treba cesto urediti. Še vedno je odprto vprašanje Špana. Odgovor je bil, da je dolžen narediti
zavijalni pas. Še vedno se ne ve, kaj je s komunalnim prispevkom. Direktor je odgovoril, da
se je KS komunalnemu prispevku odpovedala. KS je mešetarila s prispevkom. Od direktorja
pričakuje natančni odgovor, kaj je bilo s tem. Zadnjič je bilo omenjeno, da še nismo dobili
varnostne ocene, policisti še niso prišli na sejo. Glede kanalizacije na Rakitni je katastrofa na
celi črti. Projektanta bi bilo treba tožiti. V bodoče je potrebno ob podpisu pogodbe z izvajalci
iti od črke do črke ter vsako stran parafirati, da je usklajena. Prinesli so nas okoli za velik
denar. Vedelo se je, da bo pri gradnji skala in ne izkop III. kategorije. V Ljubljani je KPL
obnavljal štiripasovno Dolenjsko cesto. Po makadamu se ni vozilo niti en dan, poskrbljeno je
bilo, da je bil promet tekoč. V Podpeči pa je makadam, semaforji ter zapore.
Metod Ropret – župan
Na Direkciji za ceste je bil sklican sestanek z dvema točkama: krožišče v Podpeči ter sanacija
državnih cest v najslabšem stanju. Med slabimi cestami sta bila posebej izpostavljena odseka
skozi Preserje. Po sestanku so bili tudi na terenu. Njihova predstavnica je naredila popise in
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ob priložnosti bo zadeva uvrščena v nabor del, ki se bodo izvajala. Zaradi pomanjkanja
sredstev pa je težko obljubljati in veliko pričakovati. Glede mešetarjenja s komunalnim
prispevkom meni, da so to težke besede, kadar jih snemamo. Tega si nihče ne more privoščiti,
ljudje si bodo ustvarili vtis, da kar po dolgem in počez odpuščamo pri komunalnih prispevkih.
Nič od tega se ne da, pretekla vlaganja morajo biti argumentirana ali pa mora biti sklep KS,
zakaj se je pri komunalnem prispevku karkoli od izračunanega odstopilo. Kar zadeva
občinske uprave, ne more pristati na to.
Jožef Selan – svetnik
Na prejšnji seji je izpostavil problem poplav v Žabnici. S strani uprave je bilo obljubljeno, da
nekdo kaj povedal. Vsaj Drobtinko bi bilo potrebno očistiti. Pri novem železniškem prehodu v
Notranjih Goricah so rdeče cevi, ki nekaj omejujejo. Krajane zanima, čemu je to namenjeno.
Invalidi z vozički morajo zapeljati direktno na cesto, prav tako morajo na cesto zapeljati starši
z otroškimi vozički. Čemu služijo te cevi in ali se jih da odstraniti?
Marko Čuden – podžupan
Kar se tiče jarkov, je bil nekajkrat na vezi z gospodom Lampičem. Zastoj se je zgodil tudi v
Kušljanovem jarku pri Klemenčiču, naneslo je velike količine trave. Jarek je bil očiščen samo
do Klemenčiča, letos bi ga morali očistiti do Ljubljanice. Ker je od mosta naprej teren višji, se
je nabrala trava in se je nivo vode dvignil več kot za en meter. Prosil je nadzornika gospoda
Lampiča za čiščenje, ta ga je usmeril na gospoda Roglja, ki je odgovoren za porečje srednje
Save. Oba sta dejala, da na njih ne moremo računati, ker nimajo nobenih sredstev. Zamašek
pri Klemenčiču so rešili s pomočjo JKP Brezovica. Kar je odplavilo naprej, se je zataknilo v
goščo 40 m naprej od železnice. Nihče se noče niti pogovarjati, kaj šele da bi kdo kaj naredil.
Opozoril jih je, da naša občina letos ni dobila niti evra, ravno tako smo bili poplavljeni kot
Ljubljana in drugi. Ne ve kako bi se lotili tega v naprej in na koga bi se obrnili, da bi dobili
vsaj nekaj sredstev.
Jožef Selan – svetnik
Poslati je treba dopis za najbolj kočljive dele jarkov. Oni morajo na to odgovoriti. Če bodo
poplave, bo nastalo ogromno škode. Ljudje mislijo, da je za to odgovorna občina. Rabimo nek
uraden odgovor, da ni denarja in del ne bodo izvedli. Za Drobtinko bi potrebovali 3.000 € in
bi bilo urejeno, za Goriški jarek bi plačali 1.000 € JKP-ju in bi to očistili.
Marko Čuden – podžupan
V Goriškem jarku se zamašek samo premika, potrebno je očistiti jarek v celoti. Gre samo za
gašenje požara. Bodo poslali uradni dopis. Glede železniškega prehoda so omejevalniki zato,
da imajo pešci neko oviro, ker tam ni zapornic. So se že pogovarjali z JKP, da bi ob oviri
naredili nišo in bi bil omogočen prehod. Drugi problem je, da je potrebno prestaviti pogon za
zapornico, ki je na poti. S prestavitvijo je kar velik problem. Če pogon zapornice prestavijo za
3 metre, to pomeni, da se podaljša čas vožnje čez železnico za eno sekundo. Zato je potrebno
signalno varnostne naprave spet prestaviti za nadaljnjih 100 metrov. Obljubili so, da bodo
našli neko rešitev.
Igor Gabriel – svetnik
Vprašanje se nanaša na krožišče v Podpeči. Župan je dejal, da se bo krožišče zaključilo do
črnovaške ceste.
Metod Ropret – župan
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Da, letos se bo zaključilo do črnovaške ceste. Drugo leto se bodo dela nadaljevala do mostu.
Projekt je zaključen, ker letos že toliko zamujajo, se še ne bo odpiralo dela ceste do mostu.
Slavko Jesih – svetnik
Zahvaljuje se za odgovor v gradivu, je bistveno boljši, kot je bil. Opozoril bi na označbo ceste
pri zapornicah v Vnanjih Goricah. Nariše naj se sredinska črta in stop črta pred zapornicami.
Celoten ovinek že nekaj let nima črte. Marsikdo seka ovinek, ker nima občutka, drugi se
morajo umikati na pločnik. To vprašanje je enkrat že postavil, rečeno je bilo, ko bo urejana
Podpeška, se bo to zarisalo. Ne more tako ostati, treba je to urediti.
Marko Čuden – podžupan
Problem je, ker pri CPL ni pravega sogovornika. Prišel je uradni dopis, da so vzdrževalci
Gorenjska gradbena družba. Navedene so kontaktne številke in se bodo obrnili na njih.
Slavko Jesih – svetnik
Kaj je z železniško postajo v Vnanjih Goricah. Že nekaj časa se nič ne premakne. Potrebno se
bo pogovoriti tudi o odgovornosti pri preseženih investicijah. Vsak naj svoje delo dobro
naredi in bo na koncu vse v redu. Vsaka investicija ima v upravi odgovorno osebo. Dokler ne
bo nekdo osebno odgovarjal, da se investicije prekoračujejo, toliko časa bo tako. Pri temu
nam uhaja na desetine tisoč evrov, pri proračunu pa se pogovarjamo za vsak evro, kar je
neresno. Počasi ga zapušča želja, da bi še bil svetnik, ker bo kmalu zaključen drugi mandat in
ne ve, če smo kaj izboljšali. Zadeve funkcionirajo, marsikaj se naredi, vendar je preveč
odstopanj in to ne pelje nikamor. Za te stvari se mora iskati odgovornega. Začne se pri
razpisih, katerim se očitno ne posveča dovolj pozornosti. Izbirajo se firme, ki za občino delajo
določene stvari. Če niso dobri naj se jih odslovi. Nekatera podjetja naredijo ves promet z
javno upravo. Firme, ki niso na trgu sposobne pridobiti vsaj polovice sredstev, niso smiselne.
Potem naj to dela država. Če se nam pojavljajo napake, bo treba nekaj spremeniti in prevetriti.
Na razpisih je vedno izbran najcenejši. To je problem pripravljavca razpisa. Če bi bil razpis
pripravljen drugače, ni nujno izbrati najcenejšega. Včasih je bilo pravilo, da najcenejši in
najdražji odpadeta, potem se izbira. Najcenejši ne more biti najkvalitetnejši. Začne se s slabim
projektom, z razpisom, potem je izvajalec in na koncu odgovorni in nadzorni. Nad vsemi temi
bedi odgovorni vodja projekta na občinski strani. V proračunu se stvari ne premikajo.
Pričakuje, da se bodo uredila razmerja med uporabniki balona. Še vedno občina plačuje
ogrevanje. Treba se je dogovoriti ali bo občina financirala vse športne objekte v občini ali pa
narediti red v presostatični dvorani. Energetsko je balon zelo potraten in to še plačuje občina.
Kdo uporablja balon? Koliko denarja dobimo za to? Stvari ne gredo tako več naprej, zadeva je
zamegljena. V proračunu se mora točno vedeti, s katerega konta se kaj financira.
Metod Ropret – župan
Do 15:30 balon uporablja šola. Od takrat naprej ga uporabljajo rekreativci. Balon upravlja
športno društvo. Če je potrebno, se lahko balon jutri podre, če koga moti. Se strinja, da mora
biti zadeva v proračunu čista. Če je balon predrag ali ga ne potrebujemo, ga lahko odstranimo.
Kar zadeva železniške postaje, je bilo potrebno odkupiti nekaj zemlje. Gre za dve manjši
parceli in še eno malo večjo, ki je potrebna za prestavitev avtobusne postaje. Manjši parceli je
železnica uspela odkupiti, za večjo se niso uspeli dogovoriti. Projekt je revidiran s strani
Direkcije za ceste, ker so oni pristojni za prometno ureditev. Dali smo pisno vlogo, da nam
dovolijo, da pustimo to stran nespremenjeno. Vključno z gradnjo postaje so nam naložili še
druge ukrepe, kar zadeva regulacije prometa. Ker nam ni uspelo odkupiti zemljišča, teh
ukrepov ne moremo realizirati. Na parceli, ki jo bi bilo treba odkupiti je barjanski vodnjak z
zgodovino in tradicijo, poleg tega je še nekaj drugih zamer iz preteklosti. Zaradi tega se niso
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uspeli dogovoriti. Čakamo odgovor direkcije, če bodo dovolili, da se vriše prometna ureditev
takšna, kot je sedaj. Glede Rakitne razume slabo voljo, tudi sam je bil slabe volje. Dejstvo je,
da je projektant ocenil projekt na 1,1 milijona €. Bili smo veseli, ko smo na razpisu dobili
izvajalca za 600.000 €. Vedeli smo, da 300.000 € imamo, še toliko bi jih dodali sami. Na
Rakitni je bilo kar nekaj posedenih meteornih kanalov. Največji prispevek k povečanju cene
imajo izkopi. V dokumentaciji so bili navedeni izkopi III. kategorije. Dejstvo je drugačno,
Rakitna je povsod skalnata, napredovanje pri izkopih je bistveno počasnejše. Naslednji faktor
podražitve je, da je projekt iz leta 2006. V njem je predvidena rastlinska čistilna naprava.
Vmes se je zakonodaja spremenila in s tem se je spremenila zahtevnost in obseg čistilne
naprave. Številka na koncu je približno toliko, kolikor je projektant ocenil že na začetku,
poleg tega pa je potreben še asfalt. To bo naneslo še okoli 165.000 €. Imeli smo več
elementov nadzora, vendar so šle stvari narobe.
Jernej Rogelj – svetnik
Kar se kanalizacije tiče, razen Rakitne, so kar dobre novice. Zanima ga za kanalizacijo
Podpeč – Preserje, ali bodo dobili 16 milijonov € v letih 2014/15/16 in ali bodo lahko sredstva
črpali po končanem roku? Ali smo sposobni narediti kanalizacijo do konca leta 2015, kje
bomo potem dobili sredstva?
Metod Ropret – župan
Ta perspektiva traja do leta 2015. S pogodbo bomo imeli določene roke, v katerih moramo to
zgraditi. Rokov se bo treba držati. Za Notranje in Vnanje Gorice je za vrednost 12 milijonov €
časa 1,5 leta. Če bodo projekti dobili odobrena sredstva, potem tudi zaključek perspektive ne
bi smel biti tak problem, da nam tega ne bi dovolili dokončati. Na začetku je bilo pravilo, da
so tako veliki projekti dobili rok 3 leta. Proti koncu se tudi roki skrajšujejo, kot kaže pa so
vsaj še sredstva. 16 milijonov € je bruto številka, tukaj je zajet še davek in naša participacija.
Zdenko Zalar – svetnik
Prva faza Rakitne ni bila cela izvedena, kdaj bo dokončana in kdaj se bo začela druga faza?
Še nekaj iz prejšnje seje – dobil je obljubo, da mu bo poslana neka dinamika, kaj je bilo
narejeno z odlagališčem na začetku Rakitne. Tam je veliko različnega materiala, sedaj se
smeti zasipajo z zemljo in čez par let se sploh ne bo videlo, da so tam smeti.
Marko Čuden – podžupan
Naša inšpekcija je bila tam že precej časa nazaj, to je bilo odstopljeno inšpekciji na
Ministrstvu za okolje in prostor.
Metod Ropret – župan
Vesel bi bil, če bi vsaj za prvo fazo vedel, kdaj bo končana. Na delu skozi vas imajo težave z
zemljišči. Zato ta kanal za enkrat še ni položen. Vse kaže, da se ne bodo uspeli dogovorili za
alternativo čez travnike do čistilne naprave. Verjetno bo treba odkopati državno cesto in
vgraditi kanalizacijo. To naj bi se zgodilo spomladi in bo s tem prva faza zaključena. O drugi
fazi ne bi rad dajal napovedi. Počakati je potrebno, kako se bo izkazala rastlinska čistilna
naprava. Če bodo težave, bo potrebno razmišljati, da se druga faza izvede v drugačni
tehnologiji. Če se bosta gradila velika projekta v dolini je vprašanje, kako bo z denarjem.
Nadaljevali bi lahko, če bi dobili nek vir v ta namen.
Martin Cvetko – svetnik
Pred časom je bilo rečeno, da se bodo delali popisi črnih gradenj. Zanima ga, če so že kakšni
rezultati. Na ekološkem otoku v notranjih Goricah pri šoli je veliko steklovine. Tam se igrajo
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otroci, zato bi bilo potrebno otok redno čistiti ali ga premakniti. Zadnjič smo izvedeli, zakaj se
tovornjaki ne smejo voziti proti Logu, ker je tam dotrajan most. Zanima ga, če je v planu da
se sanira most in odpre cesto prevoznikom in podjetnikom. Naj se to da v plan in popravi. V
Podpeči je opazil, da ljudje hodijo na bankomat pri KS in tam parkirajo vozila. Otroci in pešci
s strani vrtca imajo blokado, slabša je tudi preglednost na cesto. Pri bankomatu bi bilo
potrebno preprečiti, da bi se parkirali avtomobili. Zanima ga, če je s strani občine narejena
kakšna strategija, kako vključiti lokalna podjetja pri gradnji kanalizacije, da denar ne bi
odtekal iz občine? Na Rakitno je bilo vloženega veliko denarja v turizem. Obiskovalci
opažajo, da jezero že nekaj časa ni bilo očiščeno. Moral bi biti nek intervalni načrt čiščenja
jezera. Naj se naredi sestanek s podjetnikom in lokalno skupnostjo, kako bi se to uredilo.
Lahko bi se tudi uredilo parkiranje – s koncesijo ali parkirnino. Opaža, da nekatera športna
društva živijo malo bolje, druga malo slabše, pogoji so različni. Predlaga, da bi šport
organizirali na višji ravni – ali se ustanovi zveza ali zavod. Društva naj soustvarjajo politiko
denarnega toka in zasedenosti dvoran. Imamo veliko objektov in neizkoriščenih terminov.
Drug problem je, ker imamo vrhunski in rekreativni šport. Vedno več je ljudi, ki si ne morejo
privoščiti. Otrok zaradi tega ne sme trpeti. Interesnih dejavnosti po šolah je vedno manj. Hudo
mu je, ko vidi družino, otrok bi rad treniral, pa ne more trenirati. Starši mu tega ne morejo
omogočiti. Treba je narediti program, ki bo omogočal dostop vsem otrokom. Nekatera društva
imajo samo starejše člane in ne delajo na podmladku. Nekatera društva so poizkušala kaj
narediti pa so posamezniki raje zaprli društva in otroke pognali v druge športe. Prosil bi za
pogodbo za najem teniškega lokala Lopar v Notranjih Goricah. Enkrat bo potrebno narediti
pogumno strategijo v smeri razvoja in izobraževanja okolja, kje bo denar prihajal v občinsko
blagajno. Vidimo, da se vse reducira, potrebno je dobiti nove vire. Lahko bi se naredila
stanovanja in se jih dala v najem mladim. Kaj narediti, da bi gospodarstvo bolj cvetelo?
Metod Ropret – župan
Strategija je preresna tema, da bi jo obravnavali med pobudami in vprašanji. Kar zadeva črnih
gradenj, imamo v proračunu denar in smo iskali nekoga, ki bi identificiral črne gradnje.
Dobili smo odgovor, da se s tem noče noben ukvarjati, nimajo kadrov in volje se s tem
ukvarjati. Zadeva je zoprna, za enkrat še nimamo izvajalca.
Miran Repar – svetnik
Ekološke otoke JKP Brezovica tedensko čisti, nekatere lokacije tudi dvakrat. Bodo preverili,
če ni bilo očiščeno ali pa bo potrebno povečati periodo.
Marko Čuden – podžupan
Problem je, da gre za občinsko cesto. Tovornjaki morajo voziti po državni cesti.
Metod Ropret – župan
Most je v NRP-jih in je predviden za izgradnjo. Kar zadeva lokalnih podjetnikov, so to
zgodbo že enkrat imeli in so potem bili tik pred računskim sodiščem. Kjer kdo uspe priti
zraven, to podpremo v skladu s postopki in zmožnostmi, da na to vplivamo. Prav veliko ne
moremo, sploh pri večjih zadevah. Pri krožišču v Podpeči imamo srečo, da je kot izvajalec
javne razsvetljave bil izbran podizvajalec z našega območja. Vsi ostali so od drugod, čeprav
imamo veliko domačih gradbincev brez dela. Kar zadeva jezera, je jezero v lasti občine v
veliki meri, razplet dedovanja čaka samo še manjša parcela. Upravljavec jezer je ribiška
družina Barje, lastnik parkirišča smo mi dejavnost ob jezeru pa izvaja podjetnica. Želja je
ogromno. Predsednik KS Rakitna se je zelo angažiral za pobiranje parkirnine, z odvetnikom
sta iskala možne rešitve. Pri vseh variantah se je izkazalo, da smo nekje v navzkrižju z
zakonom. Ne ve, v kateri fazi se zadeva nahaja. Kar zadeva športa meni, da za obseg, ki ga
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imamo, zavod ni potreben. Kar zadeva zveze nima nič proti, da bi jo imeli. Vprašanje je, če jo
pri tej velikosti potrebujemo. Zveze ustanavljajo klubi, običajno so to panožne zveze, ki jih
klubi organizirajo na nivoju enega športa. Lahko se organiziramo tudi drugače, ne bi bilo
narobe, če bi imeli zvezo.
Damjan Rus – svetnik
Vsaka kanalizacija, ki smo jo gradili, se je podražila glede na osnovni popis. Prihaja velika
kanalizacija v Vnanjih in Notranjih Goricah ter potem še v Podpeči. Zanima ga, kako bomo
zadevo finančno rešili. 8 milijonov € bo evropskih sredstev, po 1,5 milijona € bomo prispevali
mi in država. Vendar je to samo kanalizacija. Ve se, kaj se je delalo v Radni, na Gulču. Urejal
se je vodovod, širilo se je cestišče. To bo iz 1,5 milijona € povečalo investicijo na 4 ali 5
milijonov €. Kje bomo dobili denar? Drugače ne bomo zgradili kanalizacije do predvidenega
roka. Na Gulču in v Radni se je v cesto vgradilo vse. Ali bomo sedaj rekli, da za Vnanje in
Notranje Gorice ni denarja? Na Požarnicah je cesta široka 2,5 metra. Če se bo kopalo cesto,
bo ljudem težko dopovedati, da se bo cesta vzpostavila v prvotno stanje, če so par let nazaj
odkupovali zemljišča za pločnik. Manjše kanalizacije smo končali, povsod smo presegli
prvotno ceno. Pri Vnanjih in Notranjih Goricah se bo zadeva podražila za milijone €. Nujno je
treba razmisliti, kje bomo denar dobili.
Metod Ropret – župan
Pri vseh projektih je ambicija, da bi se ob izvedbi del gradil pločnik, obnavljala javna
razsvetljava in vodovod. Neke stvari bo potrebno črtati. Sredstva, ki jih nam priznavajo, so
ocenjena po bavarskih smernicah. V tem trenutku se cene pri nas gibljejo do 30 % nižje, tako
da nam bo ostala ta razlika. Dobro bi bilo, da bi pristopili predstavniki lokalnih skupnosti in
povedali kaj je tisto kar bomo zgradili in kaj ne. Strinja se, da je vodovod nujen, plin bo
vgradila Energetika. Odločiti se je treba, kateri nadstandard bomo še gradili. Ali bomo
obnavljali javno razsvetljavo, urejali meteorno vodo ali pločnike? To predstavlja dodatne
stroške. Za širitev ceste bo treba zagotoviti denar. Vir je komunalni prispevek, vendar morajo
najprej biti zadeve zaključene. Če bomo na ta dva projekta priključili okoli 3.000 objektov bo
to zneslo okoli 3 milijone €. Občina bo morala vsa sredstva nameniti za kanalizacijo. Dela se
samo enkrat. Bili so zlati časi za kanalizacijo, država je imela dovolj denarja in so se sredstva
delila. Vse občine okoli nas so gradile, mi do letos nismo imeli niti metra kanalizacije.
Projekte, ki so 85 % sofinancirani, bomo izpeljali zlepa ali zgrda. Načini za sofinanciranje
projektov so, obstajajo tudi viri, zastonj pa ni nič.
Martin Cvetko – svetnik
Danes bomo govorili o občinskih priznanjih. Po občini imamo spomenike iz preteklosti.
Predlaga, da bi postavili spominsko obeležje, kamor bi vklesali imena zaslužnih in
pomembnih občanov.

AD 6
Predlog odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2013 in 2014
Metod Ropret – župan
Gre za prvo branje. Po poslovniku imamo 10 dni za vlaganje amandmajev.
Jožef Selan – svetnik
Na odboru so predlog proračuna obravnavali dvakrat zaradi formalnih pomanjkljivosti. V
predlogu, ki je pred nami, je vse narejeno pravilno. V številke se niso spuščali, ker to delajo
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odbori. Gre za predvidene prihodke in odhodke, ki jih je zelo težko oceniti. Bistvena je druga
faza, ko delamo rebalans proračuna. Ves čas govorimo, da ni denarja in je stroške treba
znižati. Nihče od uprave pa ni predlagal, kje bi lahko povečali prihodke. Že nekaj časa visi v
zraku Odlok o oglaševanju. Iz tega naslova bi lahko občina kar nekaj zaslužila. Pričakuje se
neko predvideno povečanje prihodkov iz tega naslova. Bistveno predolgo čakamo na ta odlok,
glede na to, da nam denarja zmanjkuje. Predlog proračuna je formalno, pravno in zakonsko v
redu pripravljen. Predlaga, da gre v nadaljnjo obravnavo.
Metod Ropret – župan
Ve, da se pripravlja sprememba zakonodaje glede oglaševanja. Ali imamo vsaj kakšen okvirni
rok, do kdaj bomo to sprejeli?
Marko Čuden – podžupan
Odlok bi lahko sprejeli na naslednji seji, če ga bi bilo potrebno popraviti, ga bomo. Država
pripravlja čistko ob državnih cestah. To smo bili zadnjič opozorjeni.
Metod Ropret – župan
Tudi Direkcija za ceste nas je obvestila, da se pripravljajo večje spremembe. Večji bodo
odmiki in manjša gostota.
Marko Čuden – podžupan
Križišča se bodo pospravila, vemo kako izgledajo. Reklamnih tabel je ogromno in bodo
drastično posegli. Smernih tabel in semaforjev se skoraj ne vidi več. Vseeno se lahko
odločimo, da odlok sprejmemo na naslednji seji. Odlok bomo obravnavali na naslednjih dveh
sejah.
Metod Ropret – župan
Amandmaje prosi v pisni obliki v roku 10 dni, biti mora pozitivna in negativna stvar. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 118:
Svet Občine Brezovica potrjuje sprejem predloga Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leti 2013 in 2014 in s tem nadaljuje postopek sprejemanja proračuna
Občine Brezovica za leti 2013 in 2014.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine
prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2012

Brezovica

in

opravljenih

Jožef Selan – svetnik
Na odboru so poročilo podrobno obravnavali. Naredili so primerjave, na določenih postavkah
ni realizacije, določene postavke so presežene. Iz tega poročila so ugotovili, da bo nujen
rebalans proračuna 2012, ki naj bi ga obravnavali na naslednji seji. Rebalans bo pokazal čisto
dejansko stanje. Na odboru bodo naredili kronologijo, koliko sredstev je porabljenih, koliko
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ostaja na določenih kontih. Ponekod je že sedaj primanjkljaj, neplačanih obveznosti je kar
nekaj. Predlagali so obrnjen vrstni red pri rebalansu, najprej bodo to oni obravnavali, nato še
ostali odbori. Če se bo še kaj spreminjalo, bodo zadeve še enkrat pregledali na Finančnem
odboru. Pri rebalansu bo potrebno vzeti kakšen kredit, če bomo hoteli vse pokriti. Poročilo je
v redu pripravljeno.
Metod Ropret – župan
Danes gre za seznanitev, v rebalansu bodo predstavljene številke za daljše obdobje. Smo še
vedno pod 50 %, kar bi bila polletna realizacija. Na drugi strani pa se tudi prihodki ne
realizirajo tako, kot je bilo pričakovati. Prihodkov od prodaje zemljišč je malo. Bo kar težko
leto.
Jožef Selan – svetnik
Tukaj še ni zajet kar velik znesek, to so nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Konec
tega meseca je bil rok za drugi obrok.
Metod Ropret – župan
Smo pa uspešni pri odplačevanju kreditov in obveznosti. Za lansko leto nimamo nič več
zaostalega. Če bi še prihodke dobivali približno tako, kot smo računali, bi bilo leto lažje. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 119:
Svet Občine Brezovica se seznani s Poročilom o polletni realizaciji proračuna Občine
Brezovica in opravljenih prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2012.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Obravnava pobude za manjšo širitev območja stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
Marko Goršič – svetnik
Svetniki so zadevo dobili v gradivu. Zadeva se nahaja na območju KS Podpeč – Preserje, za
firmo Ipko en del pa se nahaja na Jezeru. Predlaga sklep, da občinski svet potrdi predlagano
rešitev območja stavbnih zemljišč za širitev proizvodne dejavnosti v že obstoječem
VP21/1.6E, kar je v skladu s 26. členom zakona o prostorskem načrtovanju.
Jožef Selan – svetnik
Na sklep ima pripombo. Podpira vse, ki so dali predlog za razširitev. Ima pomislek, saj so ta
območja pod štirimi varstvenimi režimi. Verjetno so vsi slišali, kaj se dogaja na Škofljici
zaradi Nature 2000, s tem se ukvarja cela vlada. Tudi naša območja so pod Naturo 2000,
arheološkimi raziskavami, je poplavno območje in še Krajinski park Ljubljansko barje. To
lahko sprejmemo in se bo s tem ukvarjala država. Boji se, da se bo ponovil postopek 37
parcel. Če je vse zakonito in pravilno, potem bodo glasovali, da se strinjajo.
Metod Ropret – župan
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To je pripravljeno v skladu z novim zakonom, ki daje možnost širitve tudi za dejavnosti.
Omejitev je do maksimalne površine 5.000 kvadratnih metrov. Vsaka širitev mora ustrezati
tudi vsej regulativi, ki na tistem območju velja. Mi smo nosilci urejanja prostora. S strani
ministrstva je bilo rečeno, da bi bilo dobro, da nekdo preizkusi novo zakonodajo. Zato smo se
odločili, da za območje, ki je že degradirano, preizkusimo zakonodajo. Kaj se bo izcimilo iz
tega, ne ve nihče. Pravna možnost za tovrstne manjše širitve sedaj obstaja. Če se bodo
naravovarstveniki postavili na stališče, da ne dajo niti metra, bodo dali to jasno vedeti. Tako
so tudi zadnjič na sestanku s pristojnimi dali jasno vedeti, da je bilanca zemljišč namenjena
stanovanjski gradnji tako visoka, da do nadaljnjega naj ne računamo na kakšne nove površine.
Ni se treba bati, da nam bi nekdo dal nekaj, kar nam ne pripada. To bodo presejali in če bo res
vsemu ustrezalo, bodo to potrdili. To sedaj gre šele v obravnavo na ministrstvo. Predlaga, da
ljudem pomagamo in omogočimo, da se postopki začnejo. Kako uspešno jih bomo pripeljali
do konca pa bomo videli. Na glasovanje je dal:
SKLEP 120:
Občinski svet Občine Brezovica sprejema predlagano širitev območja stavbnih zemljišč
za namen širitve proizvodne dejavnosti v že obstoječem VP 21/1.6E, kar je skladno z 29.
členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
57/2012, dne 27.7.2012.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
Damjan Rus – svetnik
To je dobra novica za vse starše, ki imajo majhne otroke. Na podlagi izračunov Vrtcev
Brezovica so pripravili novo ceno varstva. Žal mu je, da v sklepu niso vidne stare cene. V
povprečju se bodo cene znižale za 7 %, v nekaterih skupinah več v drugih manj. Cene vrtcev
so se znižale predvsem zaradi zmanjšanja višine plač uslužbencev in presežka iz prejšnjih let.
Liljana Bošnjak – svetnica
Za prvo starostno skupino je znižanje 30 €, prej je bila cena 498 €, sedaj je 468 €. Tukaj je
najmanj razlike, drugje so razlike še precej večje. V prvi starostni skupini je po 14 ali 12
otrok, sočasna prisotnost vzgojiteljic je daljša. V prvi starostni skupini bi bilo znižanje 4,6 %,
v drugi starostni pa 11 %. Zato so uravnali znižanja, da se je tudi razbremenilo prvo starostno
skupino. Odbor je to potrdil.
Slavko Jesih – svetnik
Rad bi, da mu nekdo pojasni 3. točko sklepa – starši, ki imajo v vrtec vključenih več kot
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega.
Liljana Bošnjak – svetnica
To je določeno z zakonodajo in se tega držijo.
Damjan Rus – svetnik
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Za drugega otroka plačuješ samo 30 %. Zato je rezervacija dražja kot plačuješ za otroka v
vrtcu.
Metod Ropret – župan
Plačaš tisto, kar je nižje. Na glasovanje je dal:
SKLEP 121:
Občinski svet sprejme predlog Sklepa o določitvi cene posameznih programov za
predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2012
Janko Prebil – svetnik
Odbor se je sestal in v potrditev predlaga predlog, ki ga imajo svetniki pred sabo. Odbor
zadeve ni obravnaval z levo roko, ampak so se dolgo časa pogovarjali, rezultat je ta predlog
tukaj. Gospo Vido Šuštaršič predlagajo za častno občanko. Za grb Občine Brezovica je
predlagano PGD Notranje Gorice – Plešivica. Za priznanje so predlagani DU Podpeč –
Preserje, Peter Kovačič – Peršin ter Leopold Pristavec. Sestanek je bil kar zoprn, ker so se
težko odločili za ta predlog.
Metod Ropret – župan
Prebral je elektronsko sporočilo predlagateljice gospoda Kovačič – Peršina za častnega
občana. Gospod je dobil že državno priznanje. Kot kandidatka za častno občanko je bila na
komisiji izbrana gospa Vida Šuštaršič. Predlagateljica meni, da predlogi komisije za priznanja
niso primerni. Izvedela je, da je za častno občanko predlagana gospa Šuštaršič, predlog za
gospoda Kovačiča – Peršina pa je bil spremenjen v priznanje Občine Brezovica. S tem se ne
strinja, saj so dosežki gospoda Kovačiča bili spregledani in je predlog žaljiv za predlaganca in
kraj. Predlagateljica se bo zavzela,da se predlog komisije ne potrdi oziroma se spremeni. V
nasprotnem primeru bodo na slavnostni akademiji javno zavrnili priznanje. O predlogu za
častnega občana so se pogovarjali že lani, vendar je zaradi časovne stiske na to pozabila. Do
sedaj niso predlagali še nikogar, delitev priznanj vsepovprek znižuje pomen le teh. Skrbno so
pripravili dokumentacijo za predlaganca. Župan ne ve, kaj narediti. Dveh častnih občanov ne
moremo imeti. Strinja se, da bi oba kandidata zaslužila naziv. Naziv bi v tem primeru dali
starejšemu, to je gospa Šuštaršič. Sami se moralno obvežemo, da prihodnje leto naziv častni
občan podelimo gospodu Kovačič – Peršinu, letos pa ga iz priznanj izločimo. Farse si na
slavnostni akademiji ne moremo privoščiti.
Jožef Selan – svetnik
Z županom se strinja. Meni da ni pošteno, da se o odločitvah odbora poroča v naprej, preden
občinski svet sprejme svojo odločitev. Na komisiji so oblikovali predlog, ki ga OS lahko
spremeni. Ni prav, da se na tak način nekdo pritožuje, sploh pa ne s stavkom, ki je nekorekten
na odločitev odbora. Lahko bi gospa podala pritožbo na občinskem svetu. Bilo bi prav, da do
seje in prejema gradiva ne obveščamo ljudi, kaj smo se odločili. Sedaj vidimo posledice.
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Metod Ropret – župan
Z gospo je govoril po telefonu. Svoje mnenje je napisala, verjetno je to mnenje tudi širšega
kroga predlagateljev. Rad bi samo, da s tega ne bi bilo scene, ker to ni potrebno.
Zdenko Zalar – svetnik
Ko je prebiral gradivo je opazil, da je bila za častnega občana 5 predlogov, za grb 1 predlog
ter za priznanje 1 predlog. Spoštuje mnenje in predlog komisije. Zmotilo ga je, da so zapolnili
manjkajoča prostora za priznanje, ker je bil samo eden predlagan. Naziv častni občan se
podeli posamezniku, ki ima zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek,
ugled in razvoj občine. Priznanje se podeli fizičnim ali pravnim osebam za pomembne
dosežke v krajšem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo. Poklical je gospo Alenko, če je
bila seznanjena, da sta bila gospoda Kovačič – Peršin in Pristavec uvrščena med priznanja. V
predlogu mora biti navedeno, za katero priznanje se kandidate predlaga. V pravilniku tudi
piše, da predlagatelj ne more predlagati samega sebe. Že tukaj je kršena neka norma.
Distancira se od pisanja gospe Alenke. Zavrača besede gospoda Selana, da se o temu naj ne bi
govorilo, ker je svoboden človek in živi v svobodni državi in bo za svoja dejanja odgovarjal
sam. Podrobno je pregledal vse prispele vloge. Opazil je samo dve vlogi, ki kriterijem
ustrezajo. To sta predloga za gospoda Janeza Mihelčiča ter za gospoda Petra Kovačiča –
Peršina. V pravilniku piše, da mora predlog vsebovati podrobno in obširno obrazložitev z
dokumenti, ki potrjujejo dejstva. Ne oporeka nobenemu ničesar. Določene obrazložitve so
neprimerne.
Igor Gabriel – svetnik
Navezal bi se na oba. Če ne bomo degradirali gospoda Kovačič – Peršina, potem tudi ne
smemo degradirati ostalih. Tudi gospod Pristavec je bil predlagan za častnega občana in bil
degradiran za priznanje. Zato predlaga, da tudi njega umaknemo.
Metod Ropret – župan
Kakšno leto nismo imeli nobenega kandidata, letos jih je bilo veliko. Ali je možno, da se
dogovorijo na ta način? Eno leto so pozabili oddati vlogo, za eno leto bi zadevo podaljšali mi?
Zdenko Zalar – svetnik
Kupčkanja se v življenju drugače ne gre, treba je objektivno pogledati kdo si zasluži bolj in
kdo manj. Verjame, da si vseh pet predlaganih zasluži naziv, velja pa sklep občinskega sveta.
Ne ve, kako bodo to izpeljali. Predlogi določenim kriterijem ne ustrezajo. Izjemno ceni gospo
Šuštaršič, je njegova soseda in prijateljica v lovski družini. Moti ga, kako se nekoga dali v
drugi plan. Predlagani za častnega občana so kandidirali za življenjsko delo in jih je treba tako
obravnavati, korektno iz nekim čutom. Verjame, da moramo skrbeti za nek nivo
komunikacije, nivo kako bomo izpeljali občinski praznik in slavnostno akademijo.
Marko Čuden – podžupan
Po navadi odbori pripravijo neke predloge. Potem se mora občinski svet o temu predlogu
odločiti. Nikoli ni nujno, da se sprejme tisti, kar pripravi odbor. Strinja se s predlogom
gospoda Gabriela, da se priznanje za gospoda Kovačič – Peršina in gospoda Pristavca
umaknejo. Nikjer ne piše, da moramo vsako leto podeliti vsa priznanja, lahko je tudi kakšno
priznanje manj. Odločil bi se samo še, če podelimo naziv častnega občana ali ne, če je taka
dilema. Na komisiji so se po svoji vesti odločili za gospod Šuštaršič, da si naziv zasluži. Ni
rekel, da si gospod Kovačič – Peršin naziva ne zasluži. Svojega mnenja pa ne bo povedal.
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Marko Goršič – svetnik
Zadeva je nerodna. Manjka spisek dosedanjih prejemnikov nagrad. Do sedaj so društva
dobivala tretjo nagrado, sedaj se je prvič pojavilo društvo, ki bo dobilo višjo nagrado, kot
ostala društva. Podobna zadeva, kot se je zgodila sedaj, se je pred nekaj leti zgodila za gospo
Šuštaršič. Gremo se nevarne igrice.
Metod Ropret – župan
Tako nagrado so dobila tudi že druga društva. Umakneta se naj dva predloga za občinsko
priznanje. Podelimo samo eno priznanje v vsaki kategoriji.
Janko Prebil – svetnik
Kot predsednik komisije osebno teh stvari ne umika. Če bo rekel občinski svet, da umaknemo
dve priznanji, potem pač tako je. Na komisiji so predloge odgovorno obravnavali, ni bilo
enostavno, bilo je precej ostro. Če mislimo tako delati, da se ne verjame komisiji, ne želi več
biti zraven.
Metod Ropret – župan
Dobili smo dva konkretna predloga za umik. Se strinja, če kandidata nista bila predlagana za
tisto, kar jim ponujamo, je bolj pravilno, da to umaknemo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 122:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto
2012 po naslednji razvrstitvi:
Naziv: Častni občan Občine Brezovica
Predlagatelj
DESUS OO Brezovica, KS Podpeč –
Preserje, DU Podpeč – Preserje

VIDA ŠUŠTARŠIČ, Prevalje pod Krimom
31, Preserje
Naziv: Grb Občine Brezovica
PGD NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA

Predlagatelj
KS Notranje Gorice - Plešivica

Naziv: Priznanje Občina Brezovica
Predlagatelj
KS Podpeč – Preserje, DU Podpeč –
Preserje

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODPEČ PRESERJE
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
2
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Janko Prebil – svetnik
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Na seji so obravnavali pravilnik. Spremeni se odstotek sejnin glede na plačo župana iz 15 %
na 7,5 %. To nalaga Zakon o uravnoteženju javnih financ. Pravilnik je komisija potrdila.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Spomladi smo že znižali višino sejnin. Sprejet je bil zakon, ki opredeljuje, da so lahko skupne
višine sejnin maksimalno 7,5 % letne plače župana. Prej smo imeli v pravilniku navedenih 15
% plače župana. Zneska ne bomo presegali.
Marko Goršič – svetnik
Prvotno je bil malo jezen, ker je to tako pripravljeno, da se je treba iti neko matematiko. Če
direktor jamči, da zneski ne bodo preseženi, potem se držimo striktno 7,5 %.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Ne glede na število sej lahko svetnik dobi do maksimalno 7,5 %. Če bo večji znesek, ne bo
več izplačil. Za natančni znesek bi bilo treba narediti izračun. Višina sejnin ostane takšna, kot
je bila sprejeta spomladi.
Marko Goršič – svetnik
Sejnine so bile zadnjič še znižane in smo še daleč pod 7,5 % letne plače župana.
Metod Ropret – župan
Predlog svetnika je, da bi vsi dobili letni pavšal v višini 7,5 % letne plače župana, ki bi se
izplačeval mesečno, ne glede na udeležbo in opravljeno delo. To ni ravno v skladu z
varčevalnimi ukrepi. Predlog naj se pripravi in obravnava na odborih. Za enkrat bomo sprejeli
pravilnik, da bo v skladu z zakonom. Nato se bomo pogovarjali naprej. Na glasovanje je dal:
SKLEP 123:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 12
Volitve članov Državnega sveta
Janko Prebil – svetnik
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v
potrditev elektorje za volitve članov Državnega sveta v sestavi: Marko Čuden, Jernej Rogelj
ter Breda Jesenko. Za kandidata za svetnika Državnega sveta RS se predlaga Metoda Ropreta.
Metod Ropret – župan
O temu prej ni govoril. Pobuda je prišla od več predlagateljev, najbolj konkreten je tudi MOL.
Predlagano je bilo, da v del Državnega sveta, ki predstavlja lokalno skupnost sodi nekdo
izmed županov tega območja. Sprejeta je bila odločitev, da predlagajo njega, kar še nič ne
pomeni, niti ni nujno da bo izvoljen. Obstaja pa velika verjetnost. Zadevo že toliko pozna, da
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točno ve, kje so anomalije, kar zadeva lokalne skupnosti. Pozna probleme občin in te
probleme bo poizkusil predstaviti, koliko bo uspešen bomo videli. Območje v katerem bo
kandidiral, obsega 10 občin, vsem se bo šel še predstaviti. Volitve so 21. novembra. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 124:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje elektorje za volitve članov Državnega sveta v
sestavi:
• Marko Čuden, Podpeška cesta 279, 1357 Notranje Gorice
• Jernej Rogelj, Podpeč 9, 1352 Preserje
• Breda Jesenko, Jezero 87, 1352 Preserje
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Metoda Ropreta, Podsvetija 1, 1351 Brezovica,
za kandidata za svetnika Državnega sveta RS.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 13
Pooblastilo županu za odobritev obročnega odplačevanja
Jožef Selan – svetnik
Finančni odbor je predloga na seji obravnaval in se soglasno strinjajo se predlogom. Predlog
je prišel na pobudo župana. Vemo, da so na vrsti komunalni prispevki za kanalizacijo.
Nesmotrno je, da terjamo plačilo komunalnega prispevka v enem znesku. Precej je občanov,
ki bodo težko plačali še na obroke. Niso videli ovire, da sklep sprejmejo, predlaga, da sklep
potrdi še OS.
Slavko Jesih – svetnik
Ali se bo to obravnavalo po določenih kriterijih ali je to prosto po presoji? Problem bo, če bo
kakšna vloga zavrnjena.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Predvidena je vloga županu, ki bo odobril plačevanje na obroke. Drugi kriteriji niso bili
predvideni.
Metod Ropret – župan
Tako vlogo je težko oddati, moraš biti v stiski. Tukaj smo zato, da pomagamo. Temu je tudi
namenjen sklep.
Jožef Selan – svetnik
Če nekdo tega ne bo plačal se samo postopek izterjave zamakne za pol leta.
Metod Ropret – župan
Od desetih izdanih odločb sta že bili dve prošnji za obročno plačilo.
Damjan Rus – svetnik
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Zanima ga, če to velja tudi za pravne osebe?
Metod Ropret – župan
To velja tudi za pravne osebe. Na glasovanje je dal:
SKLEP 125:
Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 67/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 104/09) pooblašča župana za odobritev obročnega odplačevanja
plačil fizičnih in pravnih oseb po odločbi za plačilo kanalizacijskega dela komunalnega
prispevka.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 14
Pooblastilo županu za sklenitev pogodb za financiranje nakupa zemljišč v letu 2013 in
2014
Jožef Selan – svetnik
Pri temu sklepu je bilo kar nekaj zapletov. Župan bo pojasnil, zakaj je potreben nakup na
Brezovici. Za vrtec v Notranjih Goricah vemo že dolgo, sredstva so v NRP-ju in proračunu.
Za nakup balinišča na OS še niso razpravljali, gre za velik znesek. Po obrazložitvi direktorja
so soglasno sprejeli sklep, da dajo županu pooblastilo.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Zemljišče, na katerem je športni park Radna, je bilo v lasti KS Brezovica. To zemljišče so
kupili leta 1984 od takratnega podjetja Volan. V denacionalizacijskem postopku so zemljišče
vrnili dedičem lastnika. Po dokončni odločbi druge stopnje so začeli pogajanja z lastnikom o
odkupu teh zemljišč. Na zemljišču stoji del balinišča in novo igrišče, ki ga je financirala KS
Brezovica. KS Brezovica je predvidevala sredstva za nakup zemljišč. Z upadom sredstev od
komunalnih prispevkov in s sklepom o prerazporeditvi sredstev v občinski proračun je KS
ostala brez sredstev. V rebalansu 2012 bomo zagotovili del sredstev za nakup. Ostala sredstva
se bodo zagotovila v letih 2013/14. Proračun še ni sprejet, zato želijo imeti pooblastilo
županu, da se bo lahko sklenilo pogodbe.
Metod Ropret – župan
KS ima v ta namen dve zemljišči, ki jih namerava prodati. Pogovori o prodaji potekajo in
sredstva se bodo namenila za odkup zemljišč. Kupnine bodo zadostovale za dobro polovico
nakupa zemljišč V Radni.
Slavko Jesih – svetnik
Pričakoval bi, da bi bila priložena gradiva, ne samo sklep. Preden dvigne roko, želi bolje
poznati zadeve.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
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V Radni gre za odkup približno 4.000 kvadratnih metrov zemljišč v vrednosti 269.000 €.
Tako imajo dogovorjeno v osnutku pogodbe. Del zemljišč je zazidljiv, del je kategorizirana
cesta in del je gozd. Kar se tiče travnika in gozda bo še objava na oglasni deski UE. Za vsako
parcelo je bila narejena posebej cenitev, posebej so se pogajali o ceni. Za cesto je bila
dogovorjena cena 48 €. Bo dostavil natančne cene iz cenitve in pogajanja.
Metod Ropret – župan
Zadevo se lahko obravnava na naslednji seji. Dobro bi bilo, da bi bile v gradivu tudi priloge.
Prosi pa, da ne prelagamo na naslednjo sejo nakup zemljišča za vrtec Notranje Gorice.
Damjan Rus – svetnik
Ni prepričan, če je prav slišal, da je podjetje Volan prodalo zemljišče KS Brezovica?
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Res je, KS Brezovica je leta 1984 kupila to zemljišče od Volana. Bil je dolgoletni spor med
upravičencem in KS Brezovica. Dokazila so dostavili UE, vendar se je UE postavila na
stališče, da so občine podaljšek države in je KS podaljšek občine. Zato so zemljišča vrnila v
naravi in ne z obveznicami SOD-a. Drži, zemljišče z veljavnimi pogodbami kupujemo še
enkrat.
Metod Ropret – župan
Če bi zemljišča bila pisana na društvo, to ne bi zapadlo v denacionalizacijo. Glasovanje o
zemljiščih v Radni bomo umaknili in odločali na naslednji seji. Na glasovanje je dal:
SKLEP 126:
Občinski svet Občine Brezovica pooblašča župana za sklenitev pogodbe za nakup
zemljišča v Notranjih Goricah (vrtec Notranje Gorice).
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 15
Vračilo plačanih rezervacij staršem Občine Brezovica pri zasebnem ''varstvu otrok
Sončki''
Metod Ropret – župan
K nam je prišla podjetnica s pobudo, da bi lahko zagotavljala nekaj oddelkov otroškega
varstva. V situaciji, ko je ogromno otrok ostalo brez vrtca, je nam ideja bila zelo všeč. Gospa
je delovala resno, vedeli smo, da ima odprte oddelke že drugje. Zato se je k tej zadevi
pristopilo. Iskale so se lokacije, sklicalo se je starše in zbiralo prijave. Z gospo so bili tudi na
ministrstvu, da bi do 1. septembra bila zadeva papirno urejena. Ves čas so oporekali, da tudi s
papirji, ki jih ima v rokah, ni čist na trdih temeljih. Bil je dogovorjen postopek, kako bi se ti
dokumenti dokončno uredili. Od tu dalje pa so stvari krenile bolj kot ne narobe. V Notranjih
Goricah so nekaj otrok imeli v varstvu, vsak dan jih je bilo manj. Po enem tednu je tudi vse to
padlo v vodo. Ne bo iskal razlogov in krivcev. Mi gotovo nismo krivi, zadevo smo poizkušali
odigrati pošteno. Najmanj so zagotovo krivi starši, ki so verjeli podjetnici. Gotovo pa so ji
bolj zaupali zaradi nas. Nekaj staršev je ostalo brez 150 € vpisnine. V nekaterih občinah so se
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odločili, da je to problem staršev in starši so sami podajali kazenske ovadbe. Zaradi svoje
vpletenosti bi predlagal drugačno pot. Velika verjetnost je, da denarja ne bomo dobili nazaj.
Ocena je, da je teh vplačil okoli 4.000 €, to je okoli 20 staršev, ki so plačali po 150 €. Sam
razpolaga s postavko, s katero ravna bolj kot ne po svoji volji. Od 6.000 € ima na razpolago še
slabih 5.000 €. Predlaga, da se sredstva iz postavke nameni za vračilo denarja staršem,
istočasno pa prevzamemo izterjavo v imenu staršev. Pogoji za vračilo bi bili, da so starši in
otrok naši občani, da dokažejo vplačilo vpisnine, da nam dajo pooblastilo za izterjavo ter
izjavo, da od podjetnice niso dobili vrnjenega denarja. Ko smo že ravno pri vrtcih – z Vrhnike
smo dobili ponudbo, da imajo en oddelek v vrtcu prost. Če nas zanima in se starši vozijo v to
smer, lahko izkoristimo to možnost. Pošteno je povedal, kako je potekala ta zgodba, razumel
bo, kakorkoli se bodo odločili.
Damjan Rus – svetnik
Zanima ga, če imamo število staršev, ki so imeli vpisane otroke. Nekateri starši so otroke
izpisali sami, pri nekaterih pa je podjetnica prenehala z varstvom.
Metod Ropret – župan
Gospo je prosil za podatke, vendar ne odgovarja. Edino informacijo, ki jo imamo, so prijave
staršev. Teh je 23.
Damjan Rus – svetnik
V petek, preden se je prenehalo izvajanje varstva, je bilo tam samo še 5 ali 6 otrok. Po
njegovem mnenju so relevantni otroci, ki so bili v varstvu do konca in ne tisti, ki so otroke
izpisali že prej. Mogoče bi podatke lahko dala vzgojiteljica. Meni, da ni pošteno, da bi plačali
vsem 23 staršem. Če se ponudi denar, se bodo prijavili vsi starši.
Metod Ropret – župan
Cel večer se že pogovarjamo o milijonih, tukaj gre za majhen znesek. S tem bi vsaj pokazali
nek obraz.
Marko Goršič – svetnik
Milijon se začne s prvim centom. Finančni odbor se je pravilno odločil in uporabil 61. člen
Poslovnika občinskega sveta. Odbor za družbene dejavnosti tega člena ni uporabil pri svoji
odločitvi. Če sledimo temu, kar je sprejel Finančni odbor, je zadeva nesprejemljiva. Denarja
od te ženske občina ne bo nikoli dobila. Nastajali bodo samo še odvetniški in sodni stroški.
Vsi skupaj se bomo posuli s pepelom in nekaj se bomo naučili.
Slavko Jesih – svetnik
Predlaga, da si župan prebere zapisnik prejšnje seje in opozorila, ki so bila dana. V takih
primerih pričakuje, da bi tudi ravnateljica vrtca kot kompetentna oseba, bolj jasno povedala,
da nekatere stvari niso tako lepe kot izgledajo pa čeprav so želje velike. Zadevo so
obravnavali na občinskem svetu in o temu odločali, če se bo priznalo subvencijo. Praviloma
gre za ljudi, ki so že tako v težavah, ker niso dobili vrtca. Zdaj so jih še ogoljufali. Ne strinja
se z županom, da gre samo za 4.000 €, ker smo zmanjšali pomoč za novorojence za 2.500 €, s
čimer se ni strinjal. Kljub vsemu bi župana podprl s predlogom, da o temu danes ne
odločamo. Podpira to, da postavko, s katero prosto razpolaga, nameni za vračilo vpisnin. Zdi
se mu korektno in spoštuje to, da je pripravljen župan to narediti. Upa, da se bodo odločili
vrniti denar vsem in ne samo tistim, ki so imeli otroke v varstvu do konca.
Metod Ropret – župan
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Gospa Bošnjak je svoje strokovno mnenje podala zelo jasno. Daleč od tega je, da je bila nek
vnet zagovornik te zgodbe. Veliko lažje je te stvari gledati realno, če ti ni treba vsak dan
poslušati staršev, zakaj otrok ni dobil mesta v vrtcu. Ko to vsak dan poslušaš, morda res malo
izgubiš občutek za realnost. Pri številki otrok, ki niso dobili vrtca, je tega veliko. Prizna, da je
šel s preveč optimizma v to zadevo.
Damjan Rus – svetnik
Odbor je zadevo jemal na način, da se kot občina moramo truditi zagotoviti otrokom varstvo.
Razume župana, ko je sprejel klic, da lahko nekdo pri temu pomaga in odpre kakšen oddelek
varstva. Verjetno je bil vesel, da se bo končno lahko kaj naredilo. Ve kako je, če te starši ves
čas kličejo. Občinska uprava se trudi po svojih zmožnostih. Moti ga številka 170 otrok, od
tega jih je najbrž brez varstva samo še 50. Ljudem, ki so bili opeharjeni bi dal sredstva iz
postavke ampak neobvezujoče. Treba je pravno ugotoviti na kakšen način – morda kot
socialna pomoč. Dvomi, da bo tožba uspešna. Nima si smisla nakopati še stroške odvetnika in
izvršb. Po njegovih podatkih to podjetje in ženska nimata denarja.
Jožef Selan – svetnik
Gospa je s.p. zaprla. Ne ve koga lahko tožimo, če podjetja ni več. Res odgovarja z vsem
svojim premoženjem, vendar je to že mimo. Sredstev nima, račun je blokiran. Nima smisla,
da bi tožili. Zakaj župan sprašuje za mnenje OS, če se je že odločil, da bo denar vrnil? Drugi
dan je bil na internetu objavljen članek, da bomo denar vrnili. Starši so razumeli, da bodo
dobili denar. Svetniki nimajo kaj odločati, s svojo postavko lahko župan počne kar želi. Ve pa
se, kaj je podlaga za izplačilo. Za vsako izplačilo je potrebna pisna vloga. Za fizične osebe je
potrebno obračunati še dohodnino. Vedeti je tudi treba, kdo je do sredstev upravičen.
Metod Ropret – župan
Naj si prebere članek, ki je napisan pogojno. Piše, da bo predlagal, da to vrnemo. Očitno ne
potrebuje potrditve.
Martin Cvetko – svetnik
V njihovem podjetju sta dva kandidata, ki sta bila v tej zgodbi. Eden je naš občan, eden pa iz
Iga. Na Igu so jih tožili civilno, občina se je umaknila. Zanima ga, če ti starši dobivajo
subvencijo od občine. Je proti, da bi dali denar iz županovega sklada. V sklad se donira z
namenom, da se podpirajo druge stvari. Če se so se zmotili, naj se to poravna.
Damjan Rus – svetnik
Subvencijo bodo dobili, izplačuje se za nazaj. Dobili jo bodo oktobra.
Marko Čuden – podžupan
Problem je, ker sploh nimamo zadnjega seznama, kdo je bil vpisan v varstvo.
Metod Ropret – župan
Gospa Smrekar je zbrala seznam od staršev, kdo je bil vpisan in koliko časa. Ta številka je
okoli 20 otrok, od tega jih je nekaj, ki niso naši občani.
Marko Goršič – svetnik
Upa, da smo to debato zaključili. Apelira na župana, da so pri kočljivih odločitvah obveščeni
predsedniki odborov in še kdo drug v občinskem svetu. Pomagali bodo z dobrim namenom in
zastonj. Včasih pade tudi kakšna težka beseda, vendar bo to v veliko pomoč. Ne se zapirati v
ozek krog.
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Jožef Selan – svetnik
Sedaj smo ugotovili, da bodo vsi otroci, ki nimajo odločbe, dobili po 100 € subvencije. Če so
dobili vrtec, bi mi morali takoj dobiti odločbe.
Damjan Rus – svetnik
Najprej je treba dati vlogo na občino za subvencijo. Oni najbrž še niso dali vloge, vendar
verjetno to lahko popravimo za nazaj.
Slavko Jesih – svetnik
Izvirni greh je, ker se je občina vmešavala v zadevo. To je zasebno varstvo in ni nobene
razlike, če pazi otroka babica ali ta gospa. Hoteli smo narediti razliko, da bo to vrtec in bi
tistim, ki ga dobijo, vzeli 100 € subvencije. Rečeno je bilo, da bo zasebnica dobila evropska
sredstva – to jih bi dobila ona in ne starši.
Polona Raušl – svetnica
Rekli smo, da kdor dobi zasebni vrtec, ne bo dobil subvencije. Mislili smo, da bo to idealno
varstvo, potem je problem vsakega posameznika ali to sprejme ali ne. Mi smo na nek način
starše povabili, hoteli smo prihraniti denar.
Metod Ropret – župan
Nihče ga ne opozarja, da naj naredimo red v občini glede varstva na črno. Vsi se zavedamo,
da nam rešujejo problem. In mi in država se zavedamo, da se na črno varuje veliko število
otrok. V to se ne vtikamo.
Slavko Jesih – svetnik
Prej smo videli, da kupujemo parcelo v Radni še enkrat. Določenih stvari občina ne opravlja.
Nekdo bi moral sistematično skrbeti za lastnino občine, za katero premalo skrbimo. Trenutno
so stvari mogoče v redu. V mislih ima cesto pri nadvozu, trasa je drugje, kot cesta. Pri
železniškem prehodu v Vnanjih Goricah je del ceste od železnic. Železnica se lahko
privatizira in potem jih ne bo zanimalo, če tam pelje cesta. Te stvari je treba reševati. Tudi če
so sedaj nepomembne, bomo nekoč imeli težave. Ko se bo mudilo, bodo stvari drage in težko
se jih bo rešilo.
Metod Ropret – župan
Rešilo se je ogromno tega, na občino se je preneslo na stotine parcel. To delamo stalno, ko kaj
zaznamo. Problem je, da vsega ne zaznaš in ne veš za vse primere. Naslednja seja bo
25.10.2012. Decembra bi se seja prestavila na sredo, namesto 6.12. bi bila 5.12.2012.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 23:10 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 14. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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